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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Próbanépszámlálást tart a KSH Bordányban
Orszá gszerte 72 telepü lé s, mintegy 14 000 há ztartá sa vesz ré szt a Kö zponti Statisztikai Hivatal augusztus 31. é s októ ber 7. kö zö tt rendezett pró bané pszá mlá lá sá n. A vá laszadá sra felké rt cım
́ zetteknek legké ső bb szeptember 3-á ig
postai levelet kü ld a KSH. Az adatszolgá ltatá s ö nké ntes, de kü lö nö sen fontos, hogy a megké rdezettek aktıv́an ré szt
vegyenek a né pszá mlá lá s pró bafelvé telben, hiszen az adatgyű jté s reprezentatıv́, azaz leké pezi a teljes magyar tá rsadalmat, ıǵy egy-egy kitö ltő kö zel 350 há ztartá st ké pvisel.
„Jövő év május 1. és június 28. között kerül sor a
következő népszámlálásra. A KSH tízévente hajtja végre ezt, a Magyarország teljes lakosságát
érintő, kötelező adatfelvételt, amely fontos ismérvek, például népesedés, iskolázottság, foglalkoztatottság mentén a legrészletesebb területi bontásban tükrözi hazánk aktuális társadalmi helyzetét. A népszámlálás eredményei hoszszú távon meghatározzák az országot, a településeket és a lakókörnyezetet érintő legfontosabb
döntéseket, fejlesztéseket. Célunk, hogy a jövő
évi népszámlálás csak a szükséges mértékben
terhelje a lakosságot, így 2021-ben is lehetőségük lesz a válaszadóknak kényelmesen, interneten keresztül kitölteni a kérdőívet. A most indított próba a népszámlálás előkészítését szolgálja. Az átlagosan 10–15 perc alatt kitölthető kérdőív elsősorban a lakóhellyel, az internetezési szokásokkal, az adatvédelmi ismeretekkel kapcsolatban tartalmaz kérdéseket. A próbanépszámlálás résztvevői által szolgáltatott adatok nagymértékben segítenek minket abban, hogy a népszámlálás során majd mindenki a számára legkényelmesebb módon, a
legfontosabb információk ismeretében vehessen részt az összeírásban” – emeli ki Ková cs Marcell, a KSH Né pszá mlá lá s
2021 projektvezető je.
A pró bané pszá mlá lá s ké rdő ıv́é t augusztus 31. é s szeptember 6. kö zö tt a maja.ksh.hu online oldalon keresztü l tö lthetik ki a levé lben felké rt ré sztvevő k. Ezt kö vető en októ ber 7-ig pedig szemé lyes interjú kereté ben vá laszolhatnak
azok, akik nem kıv́á ntak az internetes kitö lté s lehető sé gé vel é lni – ő ket ö sszeıŕó k keresik majd fel. A maszkot viselő
ö sszeıŕó k szigorú an ü gyelnek a kö zö ssé gi tá volsá gtartá s szabá lyainak betartá sá ra é s az é rinté smentes kommuniká ció ra. Mindazok, akik a ké rdő ıv́et legké ső bb 2020. szeptember 6-a é jfé lig online kitö ltik é s vé glegesıt́ik a maja.
ksh.hu oldalon, nyeremé nyjá té kban vehetnek ré szt. A pró bané pszá mlá lá sban ré sztvevő telepü lé sek listá ja, a nyeremé nyjá té k szabá lyzata é s szá mos tová bbi informá ció elé rhető a www.ksh.hu/nepszamlalasproba oldalon.

Fokozott óvintézkedések mellett, de hagyományos
formában
vette kezdetét a tanév
Szeptember 1-é n hé tfő n reggel nyolc ó rakor hivatalosan is megkezdő dö tt az ú j tané v az Adá m Jenő Altalá nos Iskola
é s Alapfokú Mű vé szeti Iskolá ban. A Szegedi Tankerü lethez tartozó kö zoktatá si inté zmé nyben 238 diá k kezdte meg
tanulmá nyait, ö sszesen 11 osztá lyban tanulnak majd a bordá nyi nebuló k. A koronavıŕus-já rvá ny miatt fokozott ó vinté zkedé sek mellett,
de hagyomá nyos formá ban kezdő dö tt meg a tanıt́á s az iskolá kban. Az
iskolá k já rvá nyü gyi protokollt kaptak. Minden bejá ratná l é s tanteremben biztosıt́ott a ké zfertő tlenıt́ő . A szü lő ktő l pedig azt ké rjü k, a legenyhé bb tü netek jelentkezé se eseté n se engedjé k kö zö ssé gbe a gyermeket, tová bbá , hogy a má r nagyobb - felső s, kö zé piskolá s - gyermekeikben is tudatosıt́sá k a já rvá ny veszé lyé t, a koronavıŕus tü neteit,
hogy azok megjelené se eseté n ő k is jelezni tudjá k azt szü leiknek,
taná raiknak. Ezú ton is ké rjü k Onö ket, hogy fokozottan figyeljü nk oda
magunkra é s egymá sra!

A bejelentő lapot ebenké nt kell kitö lteni az oltá si kö nyv
alapjá n. A nyomtatvá ny a Polgá rmesteri Hivatalban vehető á t, vagy a www.bordany.com oldalró l tö lthető le. Az
eb tulajdonosa, tartó ja kö teles az elő ıŕt adatokat rendelkezé sre bocsá tani. A mulasztá s á llatvé delmi bıŕsá got vonhat maga utá n, melynek legkisebb ö sszege 30.000. Ft. A
bejelenté s az alá bbi mó dokon teljesıt́hető : Ugyfé lkapun:
E-Onkormá nyzat Portá l (Agazat: Altalá nos, vagy egyé b
igazgatá si ü gyek; Ugytıp
́ us: Ebnyilvá ntartá s- ebö sszeıŕó
adatlap). Az adatlap szemé lyesen leadható , vagy bekü ldhető a Hivatal 6795 Bordá ny, Benke Gedeon u. 44. cım
́ é re. A szkennelt adatlap bordany@bordany.hu e-mail cım
́ re, vagy 62/588-520 fax-szá mra tö rté nő megkü ldé ssel.
Tová bbi informá ció a www.bordany.com-on.
Dr. Fodor Ákos jegyző

Elektronikus fizetési szolgáltatás
a helyi adókban is
Tisztelt Adó zó k! Tá jé koztatjuk Onö ket, hogy orszá gosan
bevezeté sre kerü lt az elektronikus fizeté si é s elszá molá si rendszer (EFER), melynek kö vetkezté ben a helyi adó k,
dıj́ak, illeté kek elektronikus ú ton tö rté nő befizeté se vá lik lehető vé . Bordá ny Nagykö zsé g honlapjá n elé rhető eü gyinté zé s felü letrő l, vagy a https://e-onkormanyzat.
gov.hu oldalon az ü gyfé l a kivá lasztott ö nkormá nyzathoz
tartozó adó -, dıj́- é s illeté kfizeté si kö telezettsé gé t (pl. gé pjá rmű adó , iparű zé si adó , kommuná lis adó ) elektronikus
ú ton teljesıt́heti, az interneten keresztü li bankká rtyá s fizeté s segıt́sé gé vel. Az Elektronikus Fizeté si szolgá ltatá s
igé nybevé telé hez KAU bejelentkezé s (pl. ü gyfé lkapus azonosıt́ó ) szü ksé ges, é s egy tranzakció val aká r tö bb adó szá mlá n fenná lló kö telezettsé g is befizethető . Felhıv́juk
figyelmü ket, hogy az ü gyfé lkapun tö rté nő bejelentkezé st
kö vető en csak sajá t adó folyó szá mlá jukon fenná lló fizeté si kö telezettsé gü ket tudjá k teljesıt́eni, csalá dtagé t csak
abban az esetben, ha azt megelő ző en meghatalmazá st
hivatalunk ré szé re benyú jtottak. Amennyiben a kapott
é rtesıt́ő n feltü ntetett ö sszeg nem jelenik meg a felü leten,
ké rem adategyezteté s cé ljá bó l szıv́eskedjenek felkeresni
adó ható sá gunkat. Az elektronikus befizeté s ré szletes leıŕá sa honlapunkon megtalá lható . Polgármesteri Hivatal

A Szolnoki MÁV ellen meccsel az U15
Szombaton 12.00 ó rakor já tsza első hazai bajnoki mé rkő zé sé t a DAFC Bordá ny U15-ö s kiemelt bajnoksá gban
induló utá npó tlá s csapata - elő tte 10.00 ó rá tó l a DAFC
U14-es együ ttese lé p pá lyá ra -, az ellenfé l a komoly tradıćió kkal é s utá npó tlá s há tté rrel rendelkező Szolnoki
MAV együ ttese lesz. Szinté n szombaton já tszik ezú ttal
a megye I-es felnő tt csapat is, Vasas Gá boré k 16.30-tó l
az UTC-t fogadjá k, a mé rkő zé sre ezú ttal ingyenes lesz a
belé pé s! Vasá rnap 14.30-tó l az U19, 16.30-tó l pedig a
Bordá ny II lé p pá lyá ra Szentesen.
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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Közeleg az adófizetés határideje
Felhıv́juk az elektronikus ü gyinté zé sre kö telezett adó zó k figyelmé t, hogy adó fizeté si kö telezettsé gü krő l szó ló
é rtesıt́ő ket elektronikus ú ton kü ldi meg az ö nkormá nyzati adó ható sá g. Elektronikus ü gyinté zé sre kö telezett
adó zó knak minő sü lnek tö bbek kö zö tt a gazdasá gi tá rsa-

KERÉKPÁR REGISZTRÁCIÓ!

Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata 2020. szeptember 15-tő l 2020. november 15-ig ebö sszeıŕá st vé gez.

sá gok, az egyé ni vá llalkozó k, az egyesü letek, az alapıt́vá nyok, a szö vetkezetek é s az ü gyvé di irodá k. Felhıv́juk
az é rintettek figyelmé t, hogy a jogszabá lyi rendelkezé sek alapjá n az elektronikusan kikü ldö tt á t nem vett iratok ké zbesıt́ettnek minő sü lnek. Ezé rt fokozottan figyeljé k elektronikus tá rhelyü ket (ü gyfé lkapu, cé gkapu)!
Tová bbá tá jé koztatjuk Onö ket, hogy a gé pjá rmű adó é s
a helyi adó k (magá nszemé lyek kommuná lis adó ja, helyi iparű zé si adó , telekadó ) má sodik fé lé vi ö sszegé nek
fizeté si hatá rideje 2020. szeptember 15. Ké rjü k a tisztelt adó zó kat, adó fizeté si kö telezettsé gü knek hatá ridő ben szıv́eskedjenek eleget tenni! Polgármesteri Hivatal

Csütörtök

Ingyenes kerékpár regisztrációs lehetőséget biztosít a Szegedi Rendőrkapitányság
Mórahalmi Rendőrőrse a Bike Safe program keretén belül Bordányban, a Faluház
előtt 2020. szeptember 04-én (pénteken) 14:00-18:00 óra közötti időben! Kérjük
hozza magával a következőket: 1.: kerékpárját; 2.: személyazonosító igazolványát;
3.: amennyiben van, a kerékpár tulajdonjogát igazoló iratot (kerékpáros
igazolvány, számla, nyugta, blokk, garanciajegy, adásvételi szerződés).

Ebösszeírás, ebnyilvántartás

Sonkás palacsinta rántva,
tartármártással
Sült kolbász törtburgonyával, káposzta
saláta

Hétfő

Kedd

Szerda

30°C
17°C

29°C
17°C

25°C
14°C

Elvétve felhős

Elvétve zápor

Elvétve felhős

Péntek

27°C
16°C

26°C
16°C

Elvétve felhős

Elvétve felhős

Szombat

27°C
17°C
Napos

Vasárnap

27°C
16°C
Napos

Bordá nyi Hírek | 2

